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Van, aki ingyen pszichedelikus 
(keresztbe-kasul versek)
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Az idő 
    mindenkit 
       beszorít
          a saját 
             porhüvelyébe.
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Az idő 
    mindenkit 
       beszorít
          a saját 
             porhüvelyébe.

Úgymond
(ha belelátsz egy rémálomba, ne nézz bele!)

5

Korlátozott mennyiség<0171> delej.indd   5 6/11/17   12:12:49



Tudatok

tudatom veletek,
hogy a tudat ott van bennetek,
és alatta is van valami,
meg a tudat feletti akármi,
amit tudattalannak is neveznek
– a felettes énről már nem is beszélve –,

aztán jönnek az öntelt, erőszakos tudatok,
akik a másik tudatába
simán beleszarnak.
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A módosított 
és a nem módosított tudatok között
csak az különbség, 
hogy az egyik szeretne a másik lenni.
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Oly szürke

A színes lét is olyan szürke,
mindenki fogyasztásra van ítélve,
az örökléttől jó messzire,
a dicsőség kriptájának hűvösében
fárasztó és hosszú lesz a feltámadás.
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Ha minden igaz?

A művészet a tartalom és a forma
egységes és lényegi megjelenése,
amely spirituális energiaként
átlényegíti az anyagot, és nagy mértékű
szabadságfokkal felszabadítja
a konvenciókkal és rossz beidegződésekkel
jól megterhelt emberi tudatot.
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Várni kell még

Keserű szavak, 
átrajzolt pillanatok, 
fals és hiú ábrándok,
köddel bélelt titkok,
nevetséges indulatok,

várni kell még, üt az óra,
míg árnyék vetül a mutatóra,
mely megmutatja a lejárt időt,
a hosszú távú rövidülést,

az élet legnagyobb rejtélye,
hogy hogyan lehetünk azok,
akik tulajdonképpen vagyunk,
vagy esetleg nem vagyunk…
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Vannak megkerülhetetlen látszatok, 
melyeknek az ízük is olyan finom, 

mint az illatuk, és ez a lehetőségnek 
vélt, de valódi megoldást nélkülöző 

alapvetés folyamatosan kísérti 
a magunkban megbúvó lehetetlen 

visszatetszését meg az érzékek 
forradalmi területein mutatkozó 

hiányaink sokaságát, hogy mint 
a mesében, az ideálok nélküli 

világok lényei elrabolhassák 
az emberek lelkét, hogy ne 

ott legyenek, ahol vannak, 
és kafkai féregként 

ébredjenek rá önmaguk 
kívülrekedtségének 

lesújtó döbbenetére.
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a tegnap más volt,
mint a tegnapelőtt,   
de ma már a holnap sejlik,

és e hosszú távú sejtés
rövidesen és konkrétan
zavarba ejti
a magányos elmék
elvont tömegeit.
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Hajnalok hajnala

A pók spontán fonala beleér az álmos reggeli derengés 
kezdetébe, s mint egy nem kormányozható jármű, 
belecsapódik a közöny közegébe. 

Nagyon sokan próbálják a történelmet írni ott, ahol drága 
mulatság a betűvetés, és csak önkormányzati szempontból 
felelnek meg a szemantikai követelményeknek, de ott is csak 
az Elnézések Központjában, ahol a hatalmas adatfeldolgozó-
ban mindannyian alulmaradunk.
Így tehát az erőszak még nagyobb teret követel magának, 
amit könnyűszerrel meg is szerez.
És ez már egy olyan kezelhetetlen affér, amely simán meg-
mutatja a kiúttalansághoz vezető úttalanság irányát. Ahol a 
kapuk tárva zárva állnak…

(A lefetyelés nagyon szépen lengedezik.)
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Ingatagság

percek alatt
percek felett
valaminek vége lett
valami befellegzett  

tudtuk azt
hogy el fog jönni
remélve azt is
hogy sokkal többet fog késni

és önállóan halunk meg
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Valami nagyon szorít

Szűkül a tág, megy össze a bő. 
Ez egy ilyen világ, amit jól kitágítottunk
azért, hogy rohamosan összeszűküljön,
nyakunk köré tekeredve. 

Valami nagyon szorít,
hurokban végződve. 

15
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Humortalan, már-már tébolyítóan humortalan változásokra 
van némi kilátás és esély, mivel a humortalan ötleteknek 
nagyon komoly felvevőpiaca létezik, és beláthatatlan 
ezeknek a humortalanságoknak fejlődésiránya, mert az 
ötletgórék magát a csillagtalan eget célozták meg, hogy az 
éjsötét rettenetben még jobban kijöjjön a nagyüzemi hu-
mortalanságok kínzóan röhejes és szórakoztatónak gondolt 
elviselhetetlensége.

Mindig legyen nálad egy-két hányászacskó! 
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Idegesítő emberek

Vannak idegesítő emberek,
akik nem csak magukat,
de embertársaikat is nagy
intenzitással idegesítik.

Haragszik a kellemetlen, 
de haragja is kellemetlen, 
kellemetlen haragú, lélektelen alakú,
ki lesz az új vértanú?
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Minden szónál többet ér egy hallgatás. 
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Logika-Antilogika
(flex-flexus)
− fluxus −

ha belefexel, vele fexel,
egy gödör alján 
már nem szexelhetsz.
szigorúan átvöröslik, 
élet hosszan szétkenődik
    

BELEBÚJVA 1 KRETÉNBE.
    

a tisztánlátásról messzire
fokos sül a tepsiben,
megnőhet az önbizalom.
űrszondámat visszafogom,
    

LESZ MÉG 1SZER ÖRÖKRE.
    

néha (persze) béna téma.
önéletrajzot írogat a néma,
így mesélhet önmagáról,
önképéről meg a népszerűtlen
nagyvilágról
(remek perifériás látással),
    

PARADIGMAVÁLTÓ NAGY NYOMÁS VAN KÖRÖTTE.  
    

az elszíneződés
talán jobb, mint 
az elszenesedés.

19
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ez egy szublimális üzenet, ha van valami változás, 
ravaszkodó a rókahas, tudatalatti az áthallás, vicces, drámai 
májfunkció, pszichedelikus perforátor, nem kell többé 
ellenpólus, összezárva összeráz, ha a halál már felkészített, 
megduplázva megaláz, át kell élni visszafelé, mert a sors 
nem látomás… aztán szépen

KITESSÉKELEM MAGAMAT A BALATONI NYÁRBÓL!

most már túl késő lemondani mindent, úgy visszatáncolni, 
mintha előre táncolna az ember, a nagy égések belül 
vannak, mint ahogy a kis hangok is ott vannak legbelül, a 
kétségek anyagtalan anyagába bezárva, vagy kiengedve 
éppen, mint a csahos kutyák, akik elől csak menekülni 
lehet, de már nincs hová menekülni, amit aztán egyedivé 
kéne tenni, mármint ezt a nem létező helyet, a nemsejtés 
fényében, mintha egy hatalmas diliházban azzal 
szórakoztatnám a magamon kívülieket, hogy magamra 
engedem az entrópia százszorszépnek nem gondolt 
csillogását, és csak várok, várok, várom a hatást, valami 
katartikus fellélegzést remélve, ami bennem is szétterülne 
ott, a nagy semmi közepén, ahol csak szép és még szebb 
napokat látnék vendégül…

20
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egy napon, e napnak egy másik, fordított napján, azaz a 
fordított nap nem-másnapján, hanem inkább a téridőből 
nézve ugyanakkor, mikor éppen aznap van, csak nem látszik, 
hogy aznap van, mert nem mutatja magát, megbújik a 
közönséges másnap mögött, hogy meglepje a fordítottját, 
az e napi felhevült kisugárzását, hogy mindez ma van, 
mert így idézi saját idejű önmagát, hogy nem holnap vagy 
tegnapelőtt, vagy visszafelé mondva ki, de nem sértve a 
másnapit, mert bizonytalan eldönteni, mivel biztos, hogy 
e napi, tudván azt, hogy mit számít, ha másképpen is 
ugyanaz a napocska, amely részben megnevettet, részben 
elgondolkodtat, besűrítve magamagát, átélve a tökéletes 
jelenének idejét, amelybe még az is belefér, hogy egy 
másnapon is érzékeljük az e napiság lényegét – tehát egy 
bizonyos napon, mielőtt meghalok, a tisztánlátás érdekében 
biztos, hogy elfelejtem ezt a bonyolult, motivációk nélküli, 
agyonvariált mondatot.

A SZABADSÁG EGY MONTÁZS.        
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elvileg roncsolódom,
gyakorlatilag
meg már pláne
egy roncs vagyok,

így jár minden, ami élő.

22
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Már képesek vagyunk a jövőbe látni, 
persze mások időgép-szemeivel nézzük ezt a fajta 
jövőt, akiket nem ismerünk, s akiknek látásában 
megbízhatunk ugyan, de az ő jövőt látó szándékaik mégis 
kiismerhetetlenek, mint amennyire a jövő is az, ezért tehát 
addig kell ügyeskednünk, amíg saját jövőbelátó készülékkel 
nem rendelkezünk, mert így a saját jövőbelátásunk 
adhatja a valós és reális jövőképet, ha csak önmagunk 
megbízhatóságát el nem csesztük valahol az idők folyamán.  

23
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vannak
virtuózok,
és
vannak
a 
túlélés virtuózai.
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a lényeget ösztönösen 
kerülgetjük,
mint a forró kását.

még a magabiztos 
emlékezéseknek is
gyatra maradványai
vannak a lényeget
illetően.

25
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az emberek imádják a pénzt!
(már aki.)
(a nagy érdeklődésre való tekintettel.)
vagy mégsem?
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új csillag jön
de
nem született
mert kreálták őt

neki is van 
üzenete
és mindenhová
behatol 

holnaptól 
már
önmagadról is 
lemondhatsz

27
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Ezen az alapon a tárgyakhoz képest is fogytán az időnk, mert 
az időkedvezményeket nem az emberi lélekre szabták, mivel 
azok elenyészően fordultak elő a földkerekség területén, 
ahol a robottá válás alapvetése lett a jellemző, és a tárgyi 
világ a totális anyagi létbe illő mesterkélt költeményei vitték 
el a nem csodálatos, de giccses pálmát, hogy a látszatok 
ünneplésével üljenek tort a valódi élet megszűnése felett, 
mert ez volt a terv, de az össztervezők és a nagyágyú 
machinátorok kaján vigyora szerint ez mégis bevált, ami 
számukra is meglepetésként leledzett. 
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Hol a valóság?valóság?

ha az igazira 
gondolsz

ma már
nem beszélek
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Sokan 
nagyon komolyan 

félreértik a létezést,                              
és egójuk fogságban 

nem látnak 
egójuknál távolabb.
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Egy erdei tisztáson sétálva, egyszer, valamikor, 
és teljesen egyedül, az alig hallható csendben, 
amely lenyűgözte a folyamatos aktivitásban lévő 
érzékeimet s a meglévő nyitottságomon túli bármit,
amivel megéreztem, hogy egy műholdon keresztül
valakik figyelnek – pedig még mobilok sem voltak,
hogy simán bemérjenek–, nem tudva, miért, mi
célból, és milyen alapon, amikor csak a világ és
a lét megismerését, megértését próbáltam ösztönösen
megcélozni ebben a kivételes helyzetben, távol a
zajos és zavaros, hazugságokkal teli élettől, ahol
a bent és a kint összhangja leegyszerűsítette volna 
a teljes rálátás fenséges egészét, amikor hirtelen
valami kibillentett ezen ideális állapotból, amelyek,
valljuk be őszintén, nem gyakran jönnek össze ilyen
egyértelműen, hogy a felismert világ és a felismert
önmagunk ennyire szimbiózisba kerülhetnek egymással,
amit isteni ajándéknak is nevezhetnék, de ez megfigyelőim
számára egy pillanatra sem számított semmit, sőt nagy
élvezettel derültek az általuk okozott kibillenésemből
fakadó zavarodottságomon, s megalázottságomat
totális győzelemként élték meg, nyugtázva eredményes
munkájukat, amellyel újfent és sikeresen likvidáltak
egy esetleges, de számukra terhes és gyűlöletes
megvilágosodást, megőrizve evvel magabiztos és
korlátolt világuk rettentően unalmas hatalmát.

31
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(lehetetlen 
távol tartani 
a kétségeket)
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Szumátra Szumátra Szumátra
gondoltam 50-szer leírom
hogy Szumátra

(de hülye vagyok én 
hogy 50 szer leírjam?)

Szumátra Szumátra Szumátra
legyen ennyi elég mára 
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(lassan, lassan, ütemesen morzsolom a bodzakéket 
– mielőtt a végzet végleg elragad)
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Túl a túlon
(a mindenen túl)

minden hónap elsejével kezdődik
minden nyár előtt alig van tavasz
az egész mögött pedig ott van egy
nagyon zavarba ejtő ravasz 

van az a nap ami már nem jön el soha
a halandóság gyakorisága mindennapos
és időnként teljesen ostoba
egyébként ez így talán túlzottan végzetes
bár ez kicsit túlzás de nagyon is lényeges

a lényeghez közelítve
újra önmagad lehetsz
s végtelenben nem lesz már beszéd 
ahogy a lelked a csendben kileheled

35
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mindjárt lemegyek citromba

csak hallgatok
mert hallgatni szeretnék
hosszan hallgatni
pedig szólni kellene
mondani valamit
ha lehet még
valami igazit mondani
1 őszinte gesztust tenni
a sok és hangos fecsegő között
másként megnyilvánulni
kinyilatkoztatás nélkül
csak úgy 
a fejemhez kapva
hogy hoppá hoppá
hát hogy van ez
és tovább hallgatni
azután némán a szívemhez kapni
minden zokszó és jaj nélkül 
szépen elalélni

36
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közben valamit megváltoztatni
ha lehet még változtatni
a jó irány felé tartani
de ki mondja meg 
hogy mi itt a jó irány
mert az mindenkinek  
más és más lehet
mint az örökké tartó elhallgatás
    
a beszélőgépek ellenére
szólni valamit
és beszédet mondani azon a
hasonlóan elkoptatott és tompa 
szavakon 
ugyanazokat a lejárt szavakat 
használni kételkedve
a fullasztó közönyben észrevétlen
vagy a gesztusomra hallgatni
és úgy kimenni

37
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hogy befelé haladok magamban
valami láthatatlan anyaggal fejemen
egyensúlyozva
mintha egy párhuzamos dimenzióban
sétálnék előre
egy másik érdektelen valóság irányába
amely egyfelől csak a valóság látszatát adja
másfelől meg az eredeti valóság hiányát sugallja

de e trükkös valóságokon túl
ott van még az egésznek egy jelentős
és nyomasztó része
ami mintha soha nem múlna el
mondom ezt legyintve
pedig vannak dolgok komolyan
amelyek biztos soha nem múlnak el

38
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hogy befelé haladok magamban
valami láthatatlan anyaggal fejemen
egyensúlyozva
mintha egy párhuzamos dimenzióban
sétálnék előre
egy másik érdektelen valóság irányába
amely egyfelől csak a valóság látszatát adja
másfelől meg az eredeti valóság hiányát sugallja

de e trükkös valóságokon túl
ott van még az egésznek egy jelentős
és nyomasztó része
ami mintha soha nem múlna el
mondom ezt legyintve
pedig vannak dolgok komolyan
amelyek biztos soha nem múlnak el

és ezt látnunk kéne végre ráeszmélni
felfedezni és az észlelés részévé tenni
ezt az ok-okozati halmozódást
a halmazok halmazát
meg az arányok és egyensúlyok hiányát
ezért jókora, egészséges és természetes 
távolságot szeretnék tartani
a végtelenhez és magamhoz képest

és az biztos jót tenne
teljesen kikapcsolódni
egy szubatomi hétvégére
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ez 
egy 

robotoknak 
való 

világ!

ez 
a világ 

még 
a robotoknak

sem 
való!
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kistotál 
nagytotál
totál 
idiótáké
lett 
már
a világ

41
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kerek aszfalt beszélgetés

tisztelt hölgyeim és uraim!
(összegyűjtöttem azokat a kirívó jelenségeket, amelyek 
határozottan nem érdekelnek.) (közben persze kutyául 
éreztem magam.) (ha vannak is esetleges tanulságai 
ezen érdektelen jelenségeknek, azok csak rám tartoznak.) 
(mindig is az hajtott, hogy valami világosságot helyezzek 
a sötétségbe.) (ezt mint egyszerű témafelvezető mondom, 
aki az érdeklődésnek szánt témát szántszándékkal vezeti 
fel, az ezekből sugárzó alternatívákkal egyetemben.) (és ezt 
majdnem küldetésnek fogom fel, sokak küldetéstudatával 
szemben.) (és ha már itt tartunk, szeretném leszögezni 
mint témafélrevezető, hogy kikérjem magamnak az 
elvtársi humort és a sötét, piszkos üzemi konyhákat, 
meg az eldobható vodkáspoharakat.) (mindenesetre, 
kedves barátaim, beszélgetőtársak: elsősorban a lényegre 
szeretném felhívni figyelmüket, arra az apróságra, amit 
mindig meg szoktak kerülni, de ezt most ne tegyék, hanem 
vegyék fel a fonalat, amely a lábaik előtt hever.) (ez az 
érzékeny valóságú kis piros fonal ott van az orruk előtt, már 
ha ott van.) (gondolom, így elegánsan megadom a módját, 
hogy az emberiség bizonytalan jövőjéről váltsunk néhány 
keresetlen szót, meg a lelkek elsivatagosodásról, teszem azt 
a lelki sivárságról.) 
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(hogy az ember hatalmas alkalmazkodási képességeiről ne 
is beszéljek.) (szóba jöhet még a lelki és a szellemi nyomor, 
valamint a testi elfajulás.) (a kerti bútorok felelőssége, 
vagy az állatok kínzása.) (a magányos esték teaszaga.) (a 
beteges derűvel csepegtetett általános agymosás, aminek 
nem látható a vége.) (az ezerarcú cinizmus.) (a távlatok 
hiánya, a kifinomult előrelátás mellőzése.) (az evolúció és 
az entrópia teljes megértése utáni zsákutcába kerülés.) 
(a világunk, az élet legmélyebb megismerése és minden 
ravaszkodás nélküli megértése.) (a napjainkra jellemző 
direkt félreértések használatának félremagyarázása.) (a 
meg nem értettségeket salátákkal tálalják.) (ja, és a járatok 
már mind elmentek.) (és mindenki lemaradt róla.) (a 
menekülések minden útját simán lezárták.) (marad tehát 
a hosszú és reménytelen várakozás.) (és lenne még itt egy 
bizonytalan bizonylat az eltúlzott egókról.) (ezt mindenki 
töltse ki, akinek van még kedve töltögetni.)

kérem önöket, szóljanak hozzá, ez nem egy konferencia, ez 
csak egy nyomorúságos kerek aszfalt beszélgetés, mindenki 
önhibáján kívül van jelen, ha jelen van…
…és itt minden magyarázkodás kellemetlenül érintene.
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ego ego
más mint
a lego

ego ego
te nem 
vagy lego

eleve már
ki vagy 
rakva
őrjítően
hatalmasra

44

Korlátozott mennyiség<0171> delej.indd   44 6/11/17   12:13:30



aki 
nem látszik,                                        
az 
nem is 
létezik.

Korlátozott mennyiség<0171> delej.indd   45 6/11/17   12:13:31



Nem emlékszem, hogy tegnap berúgtam volna.               
Mert az tegnapelőtt volt.

*    
A lehető legtöbbet szeretem volna adni, amit már közben 
elvettek.   

*    
Egy művészeti cirkáló-firkáló feltűnő eltűnése kiábrándító.                  
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Van aki ingyen pszichedelikus.                                   

*    
A semmi közepén
egy óriás paradoxon                                                         
lapul.
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Az, ami meghatározza önmaga meghatározását, az egyben 
meghatározza a másik meghatározásának elvesztését is, 
ugyanakkor önmaga meghatározásnak elvesztése is lehet 
az a hovatartozás szempontjából. Vagy mégsem?    

Egy időalagútba sokkal több áttételen keresztül lehet 
bejutni, mint visszafelé. Vagy mégsem?    

Ez több mint szürreális. Vagy mégsem?

Emberileg már rég nem vagyunk biztonságban.                         

A téma az utcán lever.                                                

Ez egy eredeti másolat.
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ELDOBHATÓ 
MŰVÉSZ 
VAGYOK                                 

I LOVE 
ELDOBHATÓ 
MŰVÉSZET               
                   
                              49
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Gyere velem egy párhuzamos dimenzióba!                              
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Fix

Ha a ma fix,
akkor talán
a holnap is fix
lehet,
de a tegnapelőttben                                                         
semmi nem
volt fix. 
És most már látom, 
hogy a holnaputánban 
sem lesz semmi jellegzetes.

Gyere velem egy párhuzamos dimenzióba!                              
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Ego Theater
Time is Ego

kis ego, nagy ego, maga a banalitás-ego, egyáltalán nem 
ego, megkérdőjelezhetetlen ego, környezetre ártalmas ego, 
a messiásra váró ego, a csillagos eget folyamatosan kémlelő 
ego. csak egy fásult szuperego, jó ízléssel megáldott ego, 
gagyi ego, áporodott ego, frusztrált ego, idegesítő ego, 
versenyszellemmel átitatott ego, felhevült, majd lehűtött 
ego, csókok és simogatások nélküli ego, vacak ego, plagizált 
ego, hamisgyöngy ego, gyöngyhalász ego, bocsánat, hogy 
itt vagyok-ego, senki sem hívott-ego, kapitulált ego, a másik 
nemhez vonzódó ego, hatalmas és cezaromániás ego, a 
dicsfényben fürdőző ego, egy önmagát lecsupaszító ego, 
maradj otthon-ego, senkivel nem társuló, magányos ego,
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másokat folyamatosan támadó ego, büdös ego, maszatos 
ego, szaftos ego, olyan keserű, mint az epe-ego, egészen 
lebutított ego, egy baromian nagyképű és mindent tudó 
ego, tudományosan kvalifikált, de lobbanékony ego, mint a 
legtöbb idegbajos, másokat kioktató ego, omnipotens ego, 
kódolatlan ego, maximálisan háziasított ego, az okoskodó 
ego, szar a fűben-ego, komolykodásban megfáradt, röhejes 
ego, öreg vagy fiatal ego, mikulássapkás, pirospozsgás 
ego, nem rúghatunk labdába-ego, teljesen magába zárt 
és kinyithatatlan ego, agymosott ego, kínos és egyáltalán 
nem vicces ego, és egy egyszerű, ugyanakkor kedves, vidám, 
szeretetreméltó ego…
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Jézus kikapcsolja a tévét

Jézus távkapcsoló nélkül is kikapcsolja a tévét.
Jézus egy kilométerről is kikapcsolja a tévét.
Jézus 1000 mérföldről is kikapcsolja a tévét.

Jézus szeret és kikapcsolja a tévét.
Jézus szereti az embereket és kikapcsolja a tévét.
Jézus az élet védelmében kikapcsolja a tévét 
és a szórakoztatóelektronikát.

Jézus a túlvilágról is kikapcsolja a tévét.
Jézus a Végtelenből is kikapcsolja a tévét.
Jézus minden gond nélkül kikapcsolja a tévét.
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Őslények a neoavantgárd múzeumban

csak teljes átéléssel
lehet átélni
a teljes odaadás
átélését
vagy                                            
valami ilyesmi
*
Oly mértékben vagyok elvont, 
hogy ha ezt még fokozhatnám,                            
akkor az maga lenne 
a csupasz konkrétum.
*
Valójában senki sem szereti a modern művészetet.
Még én sem   
(de ez szarkazmus volt).
*
Vannak pillanatok, amikor az elmúlásra gondolsz,    
de az is elmúlik egyszer. 
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van 
valami 
badadadás
a 
levegőben
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nem azok az emberek
nem azok a szavak
nem azok az istenek
nem egy másik haza

nem látok s nem hallok
mintha egy párhuzamos
univerzumban lennék
önmagamba mélyen 
bezárva egy speciális 
haldokláskapszulába
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Valami nem stimmel

12 kőművesből kettő elment ácsnak.
Egy másikból villanyszerelő lett.
A többi meg kiment a picsába. 

Kellenek a jó alapok.
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Az biztosan tudományos eljárás, amely tudományosan 
oszlatja el a bizonytalan tudományokkal kiokosított és 
alaposan felvilágosított oszlatási technikákat, még ha 
kétségeket is hagynak emezek amazok után, de ezt is 
tudományos alapokról teszik félre, ahogy e mondat sorai 
kezdenek ferdén haladni a világunk végére.
          

                                                                                 (Beszélő Krőzus) 
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Teozófiai értelemben Isten
a világ teteje és
a világ végtelenje is egyben.

*
Mit tudsz csinálni egy ultrakatonai helyzetben,
ha minimális militarizmus sincs benned?

*
Viszonylag a legtöbbet szerettem volna kihozni a fiatal 
önmagamból, de beleöregedtem. (Vagy ahogy a lengyel 
mondja: ahaa)

*
Hajlamosak vagyunk a kifinomult mesterséges intelligen-
ciák tiszteletére, mert ők minden nagyképűség nélkül azt 
csinálják, amit a programjaik diktálnak.

*
Csődbe ment a gyomorgörcs.
     

Ha bolygón két Afrika lenne, 
az egyik biztos nem fekete Afrika lenne.
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   az első az örök második
  ennek ellenére a biztonság kedvéért
még utánanéznék a helyzet
nyomorúságának
   mert csak találgatok
      az élet körforgására figyelve
        a hömpölygéssel társalogva

              néha vannak napok
                  amik után már nem jönnek
                     újabbak
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Boldog Bolondok

− Jó napot, uram! 
  Láttam, hogy milyen ügyesen mászott ki a tojásból.
− Meghajlok a hamis észlelése előtt, 
  de én anyám méhéből másztam elő. 
  Egy egyszerű rántotta vagyok, ez zavarhatta össze.
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titkos vadgalambok
(ösztönprédák)

titán bőrönd, titanic blézer, armageddon bikini, converse 
juhászkutya, dior jégeralsó, centrális fakabát, samsung 
hajnövesztő, mert lassan itt a nyár…
pandora fonaloldó, marie clare szemfedő, hadaró radar, 
gucci malacpersely, formalista formalin, tajga stílusérzék, 
platinum comfort a javából, tiszta ingyenmankó…
intenzív szublimáló, vénusz ajakfolyó, több spar fülhallgató, 
telenoros bolygóbogyó, deichman fogszabályzó, mélyre 
ásott kondom-modor, pasziánsz lakótelep, varázsimitátor, 
ezt valami belső erő hajtja, ami jön s csak magától árad, 
kalap van a fején, de nincsen harisnyája…
(ez nem egy sunyi antivers)

az nem valami jó lehet,
ha mindent rosszul tud az ember,
rossz és hamis ismeretekkel
próbál okoskodni,
az nem lehet valami jó,
ha az ostobaság hülyét csinál belőle.
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Abszolút ügyelek

remekül figyelek
őszintén reagálok                                  
éberséget gyakorolok

(erkölcseimre vigyázni próbálok)
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A virtuális pikantéria az önmagunkra ragadás 
olyan gyengéd látszata, amely egyben a másik felkínált 
tapadásának alapvető tagadása is, 
hogy minél jobban elkerüljük a sokszorosan hibás 
és gyötrő valóságunk nem kívánt kockázatait.
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Szellemtrónusok
(A Hegy Tetején )

Stark Istvánnak ajánlva

Emberek, kilátás van!

Van kilátás, emberek.
(Egy belső hang súgja ezt.)

A Szellemtrónusok
önmagukért beszélnek
eme intenzív tájék
elemelt közepén.

A természet hálás,
amikor az ember
valódi figyelemmel
közelít feléje.

Emberek, kilátás van!
És ez azért remek, 
mert a kilátás itt most több,
mint egy szemiotikai jelenség.
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nemhekkeltvers
(nemáazér)

meghekkelni
a lelkét is
kihekkelni
az idegeit
felhekkelni
a mindenét
elhekkelni

érzékenységét
lehekkelni
gyengédségét
széthekkelni
a pofájába
behekkelni
mint egy birka tudatát
összehekkelni

az agyát szépen
áthekkelni
a gerincét
gyomronhekkelni
a szorongását
belehekkelni
az álmait meg a hullája
alá hekkelni 
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megrázó
és
megalázó
a
totális
kiszolgáltatottság
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A vasárnapi cimbalom és a független bariton összenéztek 
szombaton, majd gondoltak egy jó nagyot: nem kéne 
hagyni, hogy a Titanic mégis jéghegynek ütközzön, ezért 
szívük összes melegét, átható forróságát a térképen 
felismert pontra irányították és hihetetlen ügyességgel, 
gondolati úton, ha megkésve is, de kilövellték.
(Ez akkor történt, amikor még a közkedvelt időutazások 
nem igazán helyeződtek előtérbe az okostelefonok előtti 
időszámítások szerint.)
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a ma esti előadás
Vénuszpech zenés horzsolásokkal
(minden jegy felkelt)

doppingdömping 

mindenki be van állva
a versenyszférában

kell az ajzó hajtóanyag
egymás ellen ez az alap

lelkeiket kilehelve
fut a csapat eszét vesztve

őrjöng a nép az arénában
belehánynak a csatornákba 
meg a nyertesek kupájába

így győzhetnek a lúzerek 

70

Korlátozott mennyiség<0171> delej.indd   70 6/11/17   12:13:49



 

a semmi közepén élek, ahol nincsenek rendszerek, csak 
magam vagyok, meg egy halmaz. amit ha akarok, egy 
kapunak fogok fel, ha akarom, egy biológiai indíttatású 
kulturális szünetjelnek, ezért a semmi közepén egy kapu 
előtt állok, csak a semmit nézem, melynek nem-látványa 
betölti és átlényegíti lényem, elmémet a semmihez ürítem, 
vagy a semmi üríti magához, és csak vagyok ráhagyatkozva, 
mintha a semmi közepén nem lenne az embernek más 
dolga, csak hogy magát a semmiben feloldja…

                                                                                          (karmaszaki) 

                                                                                      − ne bassza ki −
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Az értekezlet utáni kihűlt feketék

egy kör alakú tálcán
alumínium kiskanalakkal
régimódi üvegpoharakban
a 
tálca közepén
fehér kockák
mokkacukrok
mocorognak
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Bizonyos dolgokat nem lehet megérteni, ép ésszel felfogni, 
és ez az érthetetlenség bosszantja, idegesíti az embereket, 
nevetségesnek érzik magukat, pedig egy egyszerű 
megközelítéssel feloldhatnák ezt a bennük felhalmozódott, 
a birtoklási vágyból fakadó távolságot.
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az lenne a legjobb
ha kijelentenék 
valami hülyeséget
és azt nyomban
visszavonnám
ezzel is bizonyítva
világunk
általános bárgyúságát
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mindenki mindenkit kihasznál
ki akar használni  
amennyire csak bírja
használni akarja

balsorssá tenni a jobb sorsát
halálos hogy mennyire hülye emberek vannak
egymás hegyén hátán
levakarhatatlan   

(éljenek az állatok)

Korlátozott mennyiség<0171> delej.indd   75 6/11/17   12:13:52



 

Néha azt érzem, hogy mindenféle mesterséges beavatkozás 
nélkül olyan tág az agyam, mint maga a világegyetem, és 
minden élesen benne van, aminek benne kell lennie, és még 
azok is benne vannak, amik nincsenek, vagy soha nem is 
voltak benne, mintha egy űrlény lennék, akit fényéveken át 
visszafordított az idő saját keringésének mozdulattalanságához, 
hiszen a mindenségben még az is mozog, ami áll. Mindez persze 
nem valami rejtélyen alapul, nem egy misztifikált baromság, 
nem a tények különkiadása, hanem csak egy egyszerű és 
megrendítő tapasztalat.
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új dzseki

új dzsekije van nekije
je-je-je új dzsekije
hát hol van a régi kopott dzsekije
nem jó az már nekije
az a régi kopott dzsekije
je-je-je dzsekije

az új dzseki az nagyon menő
felkelti az érdeklődést
mintha kicserélték volna
teljes mértékben
ahogy a városi szleng mondja

a normálisnál sokkal szebb
ez az új dzsekije
élénkebb és visszatetszőbb
jó érzések vannak benne 
mindhalálig értelemben
ami jót tesz nekije
je-je-je nekije
ez már nem az a régi kopott
dzsekije je-je-je

ó ó mindenki nagyon komor
ó ó jaj de komor mindenki
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ha fiatal és direkt 

hátsó fizikus lennék
aki még nincs bebalzsamozva
csak úgy belevágnék 
a világ megismerésébe
vagy beleszarnék a közepébe
mivel a mindenség jobban ismer
mint én a saját mindenségem

na ebből már nem tudok jól kijönni
mintha csak egy korhadt hüllő lennék
aki rábukik az elmélet farára
és minden megjegyzés ellenére
ott maradok elhagyottan
elfelejtve
mint egy homályos barlangrajz
amely nem került fel a világegyetem
falára
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(ne párázsnálkodj)
− mert meggyulladsz −

per pillanat nincs valami jó kedvem
de túlteszem magamat rajta
ha a kedvem is úgy akarja

*
denaturált szex

vágy égette arcom
átégette bőröm
visszatetsző módon
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80

 

kivételes kétségek gyötörnek 
a szakszerűtlen algoritmusok
miatt a fejemre dőlnek ezek
a lehetetlen másolt helyzetek
nincs bevétel nincs kivétel          
jelenlétem lent a mélyben
szorongva és hiába várakozik
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Számtalan

Az üres színpadról a láthatatlan valaki lépteinek neszei 
hallatszottak, mintha 46 idegesítő mókus futkározott volna a 
világot jelentő deszkákon. Persze a színpad nehéz ügy.
Számtalan veszélyes szerkentyű létezik, mondta Bobby 
a zselézett hajú Ibolyának. Ez veszteséghez vezethet, 
kisasszonykám. Nem ismerjük azokat a bizarr módszereket, 
amelyek hatását, mint a fordított pszichológiát, áttörésként 
alkalmazzák a gyorsuló idő látszatát használva alibinek. 
Ilyen társaságban felüti fejét a modorosság bakiparádéja. 
Más a helyzetlényeg végzete. Számtalan nyesett esete 
bizonyítja az erőszakos felmarkolások szándékát. A 
prédavadászok száma a jó ízlések és szándékok ellenére is 
hatványozottan növekszik. Ennek tempója már számtalan 
halálútban bizonyította magát, mint az egésznek egy 
olyan apró, de fontos részeként, amely leforrázza a halandó 
érzékenységek összetevőit. 
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A véghez túl közel állunk, mondta Zoli Bobbynak, akinek a 
zselézett hajon kívül még számos hobbija volt. Az a zselé, 
amit használt, nemcsak a haj gyökereit táplálta, hanem 
számtalan olyan létfontosságú anyagot is tartalmazott, 
amely az agyat is gyümölcsözően érintette, ha hinni lehet a 
számtalan szóbeszédnek a számos helyzetelőnytelenségben.
Járjunk a végére, mondta Ibolya Bobbynak, aki erősen 
belezavarodott a zselézésbe, és mivel egy díszlet nélküli 
színpadon álltak, számtalan helyszín lehetősége felmerült, 
csak a képzelet határa szabhatott számottevő gátat, hogy 
hol a fenében is lehetünk és milyen időben; a múltban vagy 
egy képzeletbeli jövőben. 
Ez például a számtalan lehetőség egyike.
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az emberek 

egyik 
része 
durva
erőszakos
közönséges
rossz-
indulatú
közönyös
ostoba
szellemtelen
és
lelketlen

a 
másik
része
épp
ezeknek
ellentéte

és
mindannyian
ugyanazon
a
bolygón
élnek

barátságban
szeretetben

akarom
mondani

barátságtalan
szeretetlenségben

Korlátozott mennyiség<0171> delej.indd   83 6/11/17   12:13:59



 

Körülöttem minden olyan anti…kus(s).
Az már valami, ha van egy girbegurba, 

kísérleti fénykardod.

      (Yoda)
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Körülöttem minden olyan anti…kus(s).
Az már valami, ha van egy girbegurba, 

kísérleti fénykardod.

      (Yoda)

 

ÉHÍNSÉG A LONDONI TŐZSDÉN

A KAPITALIZMUS BEKREPÁLT

A VÉGTELENNEK TŰNŐ IDŐ IS VÉGES
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lázas szöveg, 

és nem kizárt, hogy ez a láz még emelkedni fog, ha a szívet 
dobogtató szívre gondolok, és ott állok stabilan vagy 
valamiben, mondjuk májusban, mindenesetre egy olyan 
végtelennek tűnő hónap közepén, amelyben az újratervezett 
jövőből behunyt szemmel figyelem a belénk kódolt 
optimális fizikai állapotunk szellemi következményeinek 
visszahatásait, nagyon nehéz mit mondani, még géphangon 
is, pedig a gép hangja szép, és mély regiszterei vannak, 
ilyenkor közelebb állok egy széles karakterű mesterséges 
intelligenciához, mint egy emberhez, aki az anyagiasságot 
hangsúlyozza, és folyamatos csalással egyensúlyozza magát, 
míg a mesterséges intelligenciát csalás nélkül programozták, 
ha lehet hinni még egy hazugságok nélküli világban, ámbár 
bizonyos szociális protokollok ezt erősen sugalmazzák, de 
szerintem ez egy akkora tévedés vagy marhaság, mint az a 
vágóállat, akinek törvényes végrendeletét semmibe veszik, 
s ezzel gyakorlatilag tudati átformálást hajtanak végre az 
önazonosság teljes kizárásával és a másolatok másolata 
imádatának hangsúlyozásával, mivel bizonyos tudományos 
megfigyelések is azt bizonyítják, hogy az emberek 
többségéhez közelebb állnak, fontosabbak a számukra és 
szerethetőbbek a gyenge utánzatok, mint a természetes 
eredeti megnyilvánulások, mert az eredetivel nem igazán 
tudnak mit kezdeni, az eredeti dolgok hazavágják őket, nem 
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tudnak lelkesedni ezekért, s olyan elképesztő szinkronitási 
zavarokat, elcsúszásokat okoznak, hogy a folyamatos 
változások miatt zavarukat a negatív és idióta 
megoldásokkal próbálják felerősíteni, hogy szépen 
mondjam, és ne félreérthetően fogalmazzak, mint az a 
magányos ember, aki olyan közérthetően fejezi ki a magány 
állapotainak mindenféle összefüggéseit, és ha egy kicsit 
is elvonatkoztatva nézzük ezt, akkora ellentmondásokat 
fedezhetünk fel a közérthetővé tett magány és elesettség 
halmazairól, mintha egy társasházban csak remeték élnének 
a véletlenek speciális összjátéka folytán, ebben a pillanatban 
vagy egy másikban, mintha egy volvo hátsó ülésén egy 
barna mackóruhás egyén társaságában figyelném az utat 
mazdákat számolva, éppen 73-nál tartok, ami egy ideális 
prímszám a komplett összetevőket is beleértve, azt mondja 
a sárga mackóruhás, aki az imént még olyan barna volt, 
mint egy csokoládé Jézus, hogy az ő agyába két dzsípíeszt 
is beépítettek, az egyikkel az odavezető utat navigálja, 
a másikat pedig a visszatérésre tervezték, ami számára 
teljesen megnyugtató, s ekkor őszintén elmondom az 
ismeretlen vagy képzelt társamnak, hogy nincs visszaút! már 
nem kell a visszatérésünkkel foglalkoznia, a volvót mintha 
monica vitti vezetné, magyar hangja jelen pillanatban pálos 
zsuzsa, de ez még változhat, tehát ha a körülmények őket 
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igazolják, és nem valaki mást az eltűnő idők többszörösen 
összetett ködképeiből kirajzolódva, de hibázhatunk is a 
választásunkkal, a döntéseinkkel, az ecsetvonásaikkal, 
időnkénti marhasültünkkel, mert lefelé lejt a kiejtésünk, az 
artikulációnk, és a 101 kihagyott vesszőnk, amiből kiderül, 
hogy nem tudunk hangsúlyozni, normális esetekben ez talán 
nem is számítana, de már nincsenek normális esetek, ahogy 
nő a láz, ahogy el pasóban is nő a láz, ez a frenetikusan 
forró és vicces komfortszínház, nincs túlértékelve, bár nincs 
igazából a helyén sem, és az ember egyre befelé fordulóbb 
lesz, mint egy taoista kínai, és rezignáltan veti le satnya 
álarcait, illúziókba menekülve, amikor egy távoli újság 
főcímére pillantva a perifériás látásommal olvasom, hogy: 
Hatalmas Zavargások vannak az Óriás Vákuumban! ez már 
valami, gondoltam elmélázva magamban, de nincs időm 
felocsúdni, miközben lemondom a fodrászt és a kőművest, 
mert nem szeretnék új házat, új frizurát meg pláne, közben 
mostanság már olyan magas mércéket használnak a humán 
források hétvégi hivatalában, hogy sokan csak a lécek alatt 
futnak át az öröknek tűnő semmibe, mint a mókusok a 
mandulabetakarítások idején, vagy egész életükben, ahogy 
egy kikapcsolt rádió mellett ülve hallgatnak, csak a kutatói 
munkájukra koncentrálnak, mármint nem a mókusok, 
hanem a teljesen elvont mandalakészítők, akik szintén 
lázban égve hallgatnak mélyen, ahogy a szöveggépen 
is megy egy kimondhatatlan hallgatás, amely mindig 
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akkor mozdul meg, amikor természetes megmozdulni, 
mert mozgás nélkül nincsen élet, és mozgás nélkül még 
a hallgatás is szokatlan, a beteljesülésről nem is beszélve, 
és ezeket körbemutogatva nagyon elegánsan és cinikusan 
szépen lekicsinylik éppen, mintha megdőlni látszana 
a bensőnkből sugárzó lélek egyensúlya, az elmúlással 
már nem tudok mit kezdeni, mert ez egy egyszerű 
tudomásulvétel kérdése, de ezt régebben sem tudtam, 
amikor még gyakrabban elmúltam, akkor magamhoz 
mérten tudtam, hogy itt és most nem egy költői kérdéssel 
állok szemben, hanem a pőre valósággal vagy a valóság 
pőréjével, mert egyedül nem jó táncolni, illetve csak úgy jó, 
ahogy beleveszik az ember az önfeledt lebegésbe a transz 
alatt, egy transz alatti fakultációban homorúvá domborodva, 
de ezek az esélyek már rémesen elavultak, innen már a 
megközelíthetetlen, ami könnyen elérhető, amennyiben az 
ember tévesen kikocogja a lelkét, és betölti azokat a réseket, 
amelyeken át a szennyek szivárognak feltűnő gyorsasággal 
mérgezve a még egészséges terepet, és ebben nincs semmi 
depresszió, semmilyen modoros kiábrándultság, megjátszott 
életuntság, pontosan az ellenkezőjét is állíthatnám, mert 
a reáliák okozta tömény sűrűségű hangulatot másképpen 
lehetetlen lenne elsziszegni, elüvölteni, esetlegesen 
fénnyel az égre írni ezt a sötétet, ahol majd egy fekete 
lyukon keresztül találhatunk valami kiutat, féregjárat-
lehetőséget, ami azért nem hangzik túl jól ezek fizikai, 
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filozófiai összetevőit is beleértve, a földi viszonyok között 
pedig abszolút félremagyarázva, ez igencsak vegyes 
érzésekkel tölti el a lényem, és szívesen leráznám magamról, 
mint a kutya a búsuló juhászt, hogy harmonikus legyen, 
mint egy belázasodott tangóharmonikás, a szerencse 
monoton süppedése itt már nem játszik sok szerepet, 
osztani kéne az oszthatatlant, ahogy ezt a régi számítások 
is elvonatkoztatták, talán egy teljesítménynövelő, 
szürkeállományt emelő toronydaru-kezelő kéne, aki úgy 
nézne ki, mint egy valódi keddi délután, és felülről látná 
át, hogy merre van az igazi arivedercsi, ami aztán áttörést 
jelentene, mint a monty python banántámadásos jelenete, 
amikor az oválisból lett a kerek, és a nyárvégi esti fákon 
egy bagoly egy hüllővel tekergett, írásbeliségtől, valamint 
a láztól eltekintve egy sokat látott ember is megvakulhat, 
és ez az újdonsült vakság vitaminokkal már nem 
gyógyítható, mint a vakság 3 dében, ébren, vagy délben, 
ebéd közben, egyik álomból a másik újrahasznosított 
kirohanású lázálomba térve, miközben azt gondolom, hogy 
az előítéleteinket meg tegyük már félre, és feloldozásra 
várva törlöm az előbbiekben ömlesztett szöveget, hogy új 
felületet adjak a még az éterben keringő legújabb láztalan 
szövegemnek: 
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4 edény

AZ ÉLET ILLATA

A HALÁL ILLATA

A TÚLVILÁG ILLATA

A FELTÁMADÁS ILLATA
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A férj keveset keresett, de sokat dolgozott, mert becsületes 
munkás volt világéletében. A feleség emiatt folyamatosan 
hőbörgött. Azzal fenyegetőzött az asszony, hogy a 
munkáltatót feljelenti a rendőrségen férje kizsákmányolása 
miatt. Ideges nő volt. Voltak napok, amikor alig tudott 
enni adni a gyerekeinek. Ezért félt, hogy gyerekeiket majd 
intézetbe viszik, és nem fogja látni őket. Otthonnál is 
otthonosabb otthont teremtett a szegényes körülmények 
ellenére. Egy szerény ebédke elfogyasztása után a család 
megbeszélte, hogy kora délután vadászni mennek az erdőbe. 
Mindannyian tudták, hogy ez tilos, mert nem volt vadászati 
engedélyük, de mégis elmentek oda. Mivel nem volt 
lőfegyverük, ezért kezdetleges, házilag készített eszközökkel, 
szerszámokkal próbálkoztak. A családfő meg volt győződve 
sikerében, mivel történelemből emlékezett arra, hogy az 
ősembernek is bejött a még primitívebb vadászat. De ők 
nem fogtak semmit. Nem ejtettek el még egy nyulat sem. 
Szomorúan, fázva és éhesen indultak haza az asszony 
által gyűjtögetett bogyókkal. Ez is valami, gondolta a nő. 
Talán egy jó bogyóleves kijön belőle. Ekkor a legkisebb fiú 
felkiáltott. Van itt valami a bokorban. Mindenki odaszaladt, 
hogy észleljék a leletet. Négy gazdagon felcímkézett 
üvegedényt találtak ott, melyekbe illatokat helyezett el 
valaki.
Az Élet, a Halál, a Túlvilág és a Feltámadás illatai voltak 
jelképesen bezárva a semmibe.
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Annyira idealista vagyok, 
hogy mindjárt eldobom az agyam,
és ez nagy lépés lenne bárhová is.

*    
Megpróbáltam kiszámítani a hátralévő időmet, 
de matematikailag nem jöttem jól ki belőle.

*    
Pár órával ezelőtt elszalasztottam 
egy kis fogás közbeni nagy fogást. 
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Totál esélytelen
(neves és névtelen mindenféle)
Telitalálat-helyettesítés

ledarált
lélek
felgőzöli
az élet
minden
színben 
káprázik
míg
a végén
kialszik
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Annak idején, amikor még nem volt igény a mennyei 
visszahatás megtapasztalására, pusztán csak valami 
felderengés számított egy olyan megbízható fejlődésben 
reménykedve, hogy a maga útján haladunk előre, igazán 
üdítő megnyilvánulásokra voltunk hajlamosak, amelyek 
feledhető tényei mégis beépültek, mint a végesség 
fogalmai, a mennyei visszahatások végtelen sűrűjébe.
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MOST KELLENE 
A VILÁG ÖSSZJÖVEDELMÉT 
FEJBEN ÉS IGAZSÁGOSAN 
ELOSZTANI,          
AMÍG NEM KÉSŐ.
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A félelemmel nézünk szembe, mintha a félelemnek szeme 
lenne.
Kerek és tágra nyílt szeme, vagy inkább ravasz és sunyi 
szeme.
A félelem jóval több mint ezeréves. Létezése biztosított. 
Mindnyájunkat túl fog élni.

*

Úgy kiadnám már az összegyűjtött fedezetlen csekkjeimet.

*

A világ összes vége az önmaga összes ellentéte. 
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A Hurrikán Kiadó gondozásában megjelent az 
Ápolónő Páros Ciklon című testújító ikon friss csomagolásban 
és lesújtó erővel. 
A mit követtél el, nemzedéki ellentét? példátlanságán  
keresztül mutatja be a keresetlenségig jobbító szándékok 
melletti idegbajokat, az előnytelenek rejtélyesen háborgó 
magányát.
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Étlapos tévnapok, antropomorf kirohanások, 
akaratom ellenére vagyok itt.
*
A vidámság sarkantyúja merőben húsba vág.
A szomorúság sarkantyúja se neonkutya.
*
Havi pózban elölkötős nyaksálgörcsöt húzott a 
szmokingjához.
*
Etikett Apuka.
EvolúciósAnyuka.
EntrópiaKicsapongás.
(Ő az, aki tovább bocsájt.)
*
Kigombolja a nő blúzát, de mielőtt kigombolja, egyszerűen 
kigondolja, aztán pedig szerényen kitombolja a mellecskék 
közötti önmagát. Ez már nagyon régi irodalmi így megy ez.
*
Az elméretezett elmék sem élnek tovább a méretre szabott 
elmék hiábavalóságánál. Ezt a hiábavalóságot a kimondás 
lehetőségei mondatják ki, éppen ezért.
*

Most megint tagadásban vagyok, de már nem sokáig tudom ezt tagadni.
*
Minden olyan, mintha egy múzeumban élnék a kiállított 
tárgyak egyikeként, ami se nem jó, se nem rossz, de 
még sincs neki valódi bája, amikor egy gonosz látogató 
belémvágja kését, a vandál műtárgyromboló, és ez 
elgondolkodtató. Fent ülni a világ tetején, vagy alatta?
*

Egyfajta belső kényszer teniszütővel verset írni.
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Álljunk meg,    hogy továbbálljak!
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Álljunk meg,    hogy továbbálljak!
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Korlátozott mennyiségű delej
(a faszom a PIN-kódba)
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Korlátozott mennyiségű delej
(a faszom a PIN-kódba)
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A fajok lassan fájlok lesznek. 

*
Megendorfinozom magamat,
várom a galambomat... 

*
Nincs örök élet.
Talán csak a fejünkben van.

*
Nem állunk meg egy szóra.
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ha kibírjuk a kibírhatatlant,
megláthatjuk a láthatatlant
rájöhetünk ha ránk jön még
hogy az idő tömény feszültség
vég és végtelenség
egyszerre
ha az irány természetes lenne
és a valóság át nem verne
pedig nagyon úgy néz ki
hogy kamuban járunk
derékig
nincs már rendes tébolyda
minden olyan mintha
nem volna
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Enyhén egy konzervdobozba zártak,
amit soha nem címkéztek fel, 
s így a szavatossági időmet sem tüntették fel.
(Mi az, hogy enyhén?)
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Rémisztő, hogy milyen rémisztő lett minden, ami eddig csak 
alig rémületes volt.       

*
 A kis kufárok belevesznek önmaguk eladásába.               
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Vidám és mosolygós emberi arcok látására vágyom,
akik természetes humorérzékükkel biztosítják 
szenzációmentes világunk és valóságunk jó közérzetét,
ami maga lenne a hosszú távú jövőbe vetett hit képzete.                      

*
Zsigereljük ki magunkat.
Az önkizsigerelés a legjobb dolog a világon.

*
Ez a kép nem pornó.
Mert nem ábrázolja menet közben
és öncélúan a női és a férfi nemi szervek cinikus etyepetyéjét.                
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filantróp / mizantróp 

összejárnak újévkor
az év első napján ebédkor
zárójelben találkoznak

109

Korlátozott mennyiség<0171> delej.indd   109 6/11/17   12:14:14



 

A nyomor zsákutcája az összehasonlíthatatlanul más, 
mint a luxus zsákutcája,                  
bár alapvetően mindkettő önmagáért beszél.     

*
Rezignációba burkolózva
a semmi nincsen
megóvva. 
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legyél szomorú
legyél vidám
egy talányos
szerda délután
kint a parkban
a tudás és 
a nemtudás
között
valamilyen 
hangulatban
jó lenne
a jövőbe
látni
de nem biztos
hogy az
jó lenne

négyszeresen szomorúan
háromszorosan vidáman
a tudás és a nem tudás között
egy hétköznap délután
ahol éppen észt osztanak
bár önmagadtól megfosztanak

3-szorosan szomorú 4-szeresen vidám
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Szeretném kivívni a nemtetszését.
Gondolom, az izgalmas és zavarba ejtően              
rosszindulatú lehet.

Egyik ámulatból egy másik ámulatba estem,
és amikor már azt hittem, hogy elment az eszem, 
éppen akkor jött meg.
Hihetetlen, hogy így hittem.

A legutóbbi tapasztalataim szerint egy tucatnyi mesterséges 
intelligenciával kerültem kapcsolatba, akik megtévesztésig 
emberi lényeknek mutatták magukat, és ez bizonyos fokig 
aggodalommal töltötte el elmém, valamint felismerési 
képességeim épségét. A folyamatosan megtévesztettek 
világát éljük, újra és újra átéljük.   
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Hol éljünk, hogy rosszul éljünk? 
         
Mindent összevetve összességében akadnak magyarázatai 
annak, hogy a dolgok nem a jó irányba  mennek, viszont 
akik jó kilátásokat jósolnak, nekik is esélyük van, hogy jó 
kilátásuk legyen bárhová is. 
         
Az olyan méltatlan, amikor a párhuzamos dimenzióban 
elveszik az ember ruháit – mert ott ez a szokás –, és ott 
téblábol anyaszült meztelenül, és csak fázik, fázik, mert e 
dimenzióban a főgondnok elfelejtette beállítani 
a termosztátot.
         
Hej, kedves Kozmopolita, mély revünket közvetítjük, 
tolmácsoljuk körbe-körbe, a viselkedésmódosítását iktatták, 
a szivarok a szivarzsebbe, a haverok a rengetegbe.
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nem olyan a feje 
és fekete a teje
ami rendszertanilag
totálisan hülye
ahogy bevezettek ide
ebbe a labirintusszerű
dilibe
s amikor a főnök keze beleér
a bilibe
de én vagyok a hülye
hogy hagytam magam
ennyire
belevinni a semmibe
de nem az igazi semmibe 
hanem annak látszat-
tetemébe
ami kiveri a szememet
szétzúzza az eszemet
hej ez aztán a negatív
olyannyira negatív
hogy visszahúz a sárba
a gondolattalanságba
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mielőtt még messze járnék
túllépve e mai kocsmán
tűnődve a holnap után

halló halló intertahók 
bámuljátok a luxushajóm
halló halló negatívok
nem látjátok a luxushajóm

amivel az égbe szállok
úgy elszállok
mert ez a pálya
elrepülök a túlvilágra
de onnan is majd visszaszállok
a luxusjachtban integrálok

halló halló luxustahók
bámuljátok a szuper hajóm
ez már félig tengeralattjáró
félig pedig űrhajó
halló halló negatívok
az a baj hogy mindig sírtok
halló halló luxussenkik
ti sem tudtok soha semmit  

Korlátozott mennyiség<0171> delej.indd   115 6/11/17   12:14:21



Van ugye az üldögélés

Ülök a szobában. Félszemmel a tévét nézem ideákon 
gondolkodva. Nem tökéletes, de nem is olyan rossz a 
helyzet. Lehetne rosszabb is a hosszabb is. Az apróságok 
nem izgatnak. A létből jönnek a dolgok. Néhanapján meg 
az ősideák. Egyszerre közel érzem magamhoz a nagyon 
távoli és ismeretlen dolgokat. Aztán szertefoszlik ez az 
érzés és megvalósítja önmagát. De az érzések nem tudják 
megvalósítani magukat, meg tilos is nekik. Ez valahogy 
másról szól: az ideák nélküli világ jelez valamit. Azt jelzi, 
hogy nem működik belül valami, ami a kozmoszból figyelve 
is feltűnik. A mindenség kiegyenlíti az időket, s az idők 
pedig a hibás anyagokat segítik kijavítani, ami nagy és édes 
vibrációkkal jár. De ott vannak még a spirituális dolgok. Van, 
amikor az élet totál spirituális. Aztán ezek elveszni látszanak, 
és valójában el is vesznek. Ezeket kellene megtalálni, mert 
szükségesek a lelkünknek. Bármerre is lehet nézni, belülről 
kellene ezeket látni az életnek a sűrűjében, a kávézókban és 
büfékben. 

Minden jobb, ha van benne egy énekesnő.
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Légi Barbarella, 
kijelentkezés az Országos Bajok A Köbön Központból

Zöld ruhában vagyok, Géza. Most a vallatást éppen 
abbahagyták. Te zöld szmokingban gyere, jól megy majd a 
párzási rituálénkhoz, és támasztékszínnek sem utolsó. Igen 
keményen faggatnak Béla bácsi pribékjei. Nem tudom, ki az 
a Béla bácsi, azt mondják, hogy egyelőre ő a státuszon kívüli 
robotok alkirálya, és egyszer elájult a gyönyörtől, mikor 
megpillantott. Azóta pályázik rám. Kamatoztatni akarja 
a kamatait, de nem nálam. Én egy romlott bank vagyok, 
már régen bepuccsoltam. Vakbélérzés fogott el, mint a 
gitárosokat a sorsolási bálon. Nyomasztott a kínvallatás 
esetleges folytatása. Kémiai anyagokkal is próbálkoztak, 
amitől meg lehet hülyülni. Megkértem az egyik pribéket, 
aki megkérte a másikat, hogy vigyenek egyenesen Béla bácsi 
elé, de azt mondták, hogy zöld ruhában nem lehet, mert 
ha így lát meg az Öreg, akkor rögtön frászt kap. Nincs másik 
ruhám, mondtam nekik halkan. Hát te meg miért suttogsz? 
– nem tudtad, hogy Béla bácsit idegesíti a suttogás? 
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Ruha nélkül is mehetek? Erre a főpribék, aki a kínvallatásban 
nagyon jeleskedett – mert úgy tudott fájdalmat okozni, 
hogy szétesett benned a világ, ami már többé nem állt össze 
soha –, telefonon megkérdezte Béla bácsit, meztelenül 
mehet-e a nő? De az öreg kikérte magának a szavahihető 
dózist. Mi konformisták vagyunk – mondta Béla bácsi 
a viszontválaszában. Nem tudom, mit csináljak, Géza? 
Szeretném, ha ott lennél velem a bálban a hagyományos 
zöld szmokingodban. Olyan bolond lett minden, mintha 
megbolondult volna a rendszer. Valami normális változásban 
reménykedem. Kedves Géza, írjál nekem a sötétből a 
világítós ceruzáddal valami szépet és ínycsiklandósat. Csak 
arra kérlek, ne legyen mesterkélt, mert azt Béla bácsiék 
tudják nagyon, meg a kínvallatásokat. Ennél többet nekik 
sem fogok mondani… és nagyom várom már, hogy elérjük 
a happy földrészt…
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nincs már semmi új 
mert minden új csak régi
újúj juju újujujjujjuj
mert minden új
csak régi
valahol már régi
majdnem olyan régi
mint amilyen új
totál újnak tűnik
minden olyan régi
amiből az új lett
de nem is olyan új
új dolgokból 
áll a világ
valamikor minden
olyan új volt
hol vannak már 
az új dolgok
mikor jönnek már
az új idők?
jaj, de jó a kérdés
ha nem is olyan új
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Lencsefőzelék

Lencsefőzeléket ebédeltem, aztán egy pohár sört ittam 
rá. Mikor Edit megérkezett, zavarba jöttem az emlékeim 
szerinti útmutatások alapján. Később Edit levetkőzött, és én 
néztem. Huzamosabb ideig néztem. Kipróbáltam, tudok-e 
huzamosabb ideig nézni. Edit talán modell volt, illetve nem 
volt modell. Ő csak kíváncsiságból vetkőzött le. Arra volt 
kíváncsi, hogy tudok-e huzamosabban nézni, ami beigazolta 
kíváncsiságát. Vagyis később felöltözött, mert fázott kicsit, 
pedig párás volt a levegő. Persze a párás levegő se minden. 
Megkérdeztem és azt mondta, hogy kér lencsefőzeléket. 
Gondoltam, sütök hozzá néhány mustáros flekkent. 
Editnek is töltöttem egy pohár sört, de nem koccintottunk. 
Csendesen ettük a lencsefőzeléket. Finom ez így, mondta 
egyszer halkan. Ekkor a bennem már régebben felmerült 
kérdéssel jöttem elő: „Mi okból vetkőztél le, Edit?” 
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Azt hittem, a lencsefőzelék miatt jöttél. 
A nő lecsukta a szemét, hosszú hallgatásból indított. Aztán 
mondta, hogy tényleg a lencsefőzelék miatt jött, de később 
úgy látta, hogy a főzelék kevés lesz a kísérlethez, hogy 
mennyire tudok huzamosabban nézni. Ezért vetkőzött neki. 
Zavarodott lettem a válaszától, mivel nem győzött meg teljes 
egészében. Mintha közben másra gondolt volna. Hát ez így 
nem vezet sehová. Este beáztattam egy újabb adag lencsét. 
Elmerülten néztem a vízben úszkáló kis barna korongokat. 
De holnap Klári jön, mondta Edit szomorkásan. 
Tényleg? – kérdeztem hirtelen. Próbáltam nem mosolyogni, 
de arcom mégis elárult. És ő nem szereti a lencsefőzeléket? 
Szerintem nagyon is odalesz érte, mondta Edit. Majd 
köszönés nélkül távozott.
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Törpe Csiga
     Profán és szakrális lassúság egyben. 

       *    
              RAKÉTÁSODÁS 
                 (és ez csak ennyi)
              Úgy formálódik, 
        mint egy néhai alaktalan kialakulása.         
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Gallérközöny

Önfeláldozó módon már megint részt kellett vennem 
az oktatáson illetve a továbbképzésen, mert én mindig 
elmegyek ezekre az eseményekre. Nem mintha szükségem 
lenne ezen ismeretekre a munkában. Pláne így, hogy 
láthatatlan vagyok a kontrollterepeken. A mostani rejtélyes 
előadó dr. Függvényi professzor, a Gallérközöny és a 
zavarható IQ kapcsolatáról adott elő a maga kifinomult 
hangjáték-stílusában. Csendesen figyeltem, mert nem 
volt modora az ürgének. Annyi ismeretlent helyezett el 
rádiójátékában, hogy nemigen tudtam követni, miközben 
láthatóan ráncosodott a professzor arca. A fehérgalléros 
bűnözőktől az állógallérosokon át egészen a raglánujjas 
bűnözőkig tágította a kört, amikor pszichiáterre vette 
a figurát. A zártkörű IQ-kat konstatálva jelentette ki 
merészen: megint a csalók IQ-ja lett a magasabb, ők lopták 
el egymástól a legtöbb kontrollálatlan pontot. Magyarul, 
bár nem csak magyarul hangzott el ez a beiktatás, nyilván 
a verseny hevében sokan kiabáltak be a farvonalon kívülről. 
Ez nem verseny, mondtam dr. Függvényinek, aki hevesen 
jegyezte meg: „Nagyon helyes, nagyon helyes”. 
Bár ekkor még láttam az arcán, hogy ő inkább a versenyben 
gondolkodik. Meghívtam őket, őt és a feleségét, Függvényi 
Tecát, hogy bemutassam nekik az új lemezjátszómat. 
Örömmel tettem fel nekik egy Beethoven-összest.
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Nem láthatsz a fejembe, nekem nincsen másik, csak 
ez az egy fejem van, ezt használom, amíg tart, és nem 
használhatja bárki, ezért nem láthat a fejembe senki, hogy 
mik azok a mondatok, amik benne vannak, de nincsenek 
éppen kéznél, esetleg ott lebegnek, és félig észnél vannak.
1 láthatatlan mondatom keringett agyamban, amit láttam 
álmomban, de éppen nem olvastam, mert elillant oly 
hirtelen, mintha gőz lett volna, szegény páraként lebegett, 
ovális nyomot hagyva.
Nem láthatsz a fejembe, mert nincs is benne semmi, azt, 
amit meg ott keresnél, már nem lehet elérni.
Egyszer kiönteném a szívemet, ha magától nem ömlene ki...
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Hazugságok díszdobozban, 
egymás lehengerlését nélkülözni kénytelenek.
Nem mindig az csinálja a csendet, akinek a csendhez a 
legjobb érzékei vannak. 
A szabadságot fel kell dobni, aztán elkapni, mielőtt a 
kulisszák mögé esne.
Amikor vérző doktorok operálnak, kicsit csatakos lesz a szike 
fogása.  
Emberek, ez a mogyorófa deszka tökéletesen beszélni latin.  
Hajvágás közben kezdték befóliázni a fodrászokat.     
Vannak emberek, akik önmaguk seggfejségét mutatják fel 
folyamatosan, mert nem tudnak kibújni a bőrükből. Ők így 
értik a korcs idők korcs szavát.
Van még egy hallgatás, amiről nem szívesen beszélnék.
Evezzünk békésebb, vidámabb vizekre, lebegjünk a 
bűbájosan hullámzó folyók felett.  
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Utánzási világnapok

Az Óvárosi Független Bolhapiacosok Szövetsége és az 
Önkormányzati Összecsiszolódást Fejlesztők Központi 
Elnöksége Országos Utánzási Világnapokat szervezett a 
legnagyobb balatoni sétahajóra. A tömeges jelentkezések 
ellenére minden utánozhatatlanul simán ment. A legtöbb 
jelentkező érthetetlen módon a könnyű melódiákat éneklő 
sztárokat kedvelte utánozni, akik az előző generációk 
sztárjait utánozták megható alapossággal és hihetetlen 
felszínességgel, amit a célközönség felfoghatatlan 
ovációval díjazott. Tiszta és szép munka volt ez az önkívületi 
éneklés. Nagyon nehéz lehetett mellettük labdába rúgni. 
Mint a Wiener Walzer mellett a Limbó Hintó. Gombás Feri 
a névtelenség homályába tűnt sztahanovista lakatost 
választotta, aki 150%-os élreszelést produkált anno, amit 
a fiatal Gombás színpompásan lemásolva tett újra élővé. 
Meglepő módon Gombás Feri sokáig az első tíz között 
volt a fergeteges élreszelésével, de a nethőbörgők hajszás 
nemtetszése után a 13. helyre ereszkedett vissza. Most már 
a szegény Gombás gyereket csak a jövő évi verseny reménye 
élteti, meg az a hatalmas álom, hogy elsőként reszelhessen 
egyet a Marson.
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Japán tenisz

pár pohár után
kipróbáltuk
a japán teniszt
pár pohár után
a szaké lett
a háló
amiben szépen
felakadtunk

Korlátozott mennyiség<0171> delej.indd   127 6/11/17   12:14:26



 

döbbenet, hogy az irodalom is milyen dögmenet,
professzorkám!
mindenki merüljön fel, aztán alá,
lesznek még tesztek, a hazai talajok falán

*
valamikor az egyesület csendje lettem
egy kis libegő tétovázás

*
Valami mindig elkerüli a figyelmét!

*
Semmi nincs, amiben hinni tudnék.
Csak ISTEN.             

*
Egy magasan kvalifikált húsleves hétvégi összeomlása.
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Most nagyon meg vagyunk lőve

Mondta, illetve a megafonba kiabálta bele Reteki úr, az 
állomás hangosbemondója, aki folyamatosan tájékoztatta 
az utasokat. Mindenütt mozdonyok álltak az állomás előtti 
fémpárhuzamokon. Nem voltak vonatok, szerelvények, első 
és másodosztályú kocsik, melyekre az utazók felszállhattak 
volna, hogy úti céljukat elérjék. A mozdonyokra 
civileknek tilos volt felszállni, mert balesetveszélyes. 
Az állomásfőnökségen egy kis káosz alakulgatott, mert 
módfelett csörögtek a telefonok, de amikor a munkatársak 
felvették őket, nem szólt bele senki. Süket és néma hallgatás 
áradt szét a fejekben. Mintha szalmával kitömött emberek 
várakoztak volna a peronon. De odabent sem volt más 
a helyzet. Nagyon kifogtuk Amerikát, mondta az egyik 
mozdonyvezető az állomásfőnöknek. Ezek a mozdonyok 
fellázadtak, mert nem veszik az emberi utasításokat, 
csak azt csinálják, amit ők akarnak. Menlevelekre 
várnak, mert külföldre szeretnék vinni magukat, hogy 
mozdonyhivatástudatukat ott teljesítsék ki, a világra szóló 
síneken. Én ezt nem értem, főnök, pedig már 40 éve vezetem 
őket…

Kedves Utazók!
A reménytelennek látszó helyzet megoldásáig, óriási 
nőikombiné- és fehérneművásárt és bemutatókat tartunk 
az állomás előtti Szabadság Parkban, ahol még lesznek 
mindenféle rutin- és cukrászati finomságok. Kérjük, 
hagyják el az állomás területét, hogy mozdonymeggyőzési 
munkánkkal ne zavarjuk Önöket, s a menetrendek 
pontosságát is figyelembe véve a normális helyzetet 
mielőbb visszaállítsuk, mert így egyelőre nagyon meg  
vagyunk lőve… 
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Szezonálisan viseltettünk a fazonális esetek kapcsán azokkal, 
akik már szociálisan elesettnek látszottak.

*
Vannak sokkal színesebb világok, melyek még a 
színvakoknak is érdekesek lennének.

*
Gondolattalan túlzások, eső áztatta félhomálykérdések.          

*
Nagy lépések előtt fel kell építeni a világot jelentő 
kirohanások vezérfonalát megmerevítő előrehozott 
hátországot.           
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Meghatározás

Ez a meghatározás igényéből született meghatározás a 
világban felhalmozódott érzéketlenségi állapotot szeretné 
pontosan felmérni és meghatározni, hogy a még meglévő 
érzékenységeknek van-e vajmi esélye a felhalmozódott 
érzéketlenségek ellenére evilági meghatározására, 
vagy egy másik, esetleg egy párhuzamos dimenzióban 
próbálkozzanak ennek meghatározásával.
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Egy félreeső helyen találtam egy félreeső embert, mintha 
magammal futottam volna össze, hogy egy kis félreeső időt 
eltöltsek velem.          

*
Keletmechanikus, indiánelektronikai oroszlán tolmácsgépet 
cserélnék 2500 műanyag nyeles fésűre, színes és könnybe 
lábadt szemmel jeligére. 

*
Mindig is a közérthetőség lebegett a szemeim előtt.  

*
Nagyon szerettem volna megközelíteni a Himaláját, de soha 
sem járt felénk.       

*
A mobil harcos jóval képzettebb a stabil harcosnál, talán 
többet is tud, de a stabil harcos mindig otthon van, ha kell, 
ha nem.
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mint egy kifordított szó
úgy hangzik mostanában az élet
visszafelé beszélnek benne
akik úgy hiszik 
hogy tudnak beszélni
és még a viharosan tomboló
szél zúgása is
zavarja a maradék
megértési felületet
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nagyon
egyedül 
állok itt
nagyon 
egyedülálló 
vagyok
nagyon 
nagyon 
nem
vagy 
éppen 
alig
vagyok
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Elmesélném azt a botcsinálta történetet, amelyben a 
folyamatosan a botcsinálta balfékkel történő dolgok 
kerülnének az érdeklődés irányában előtérbe, ha ez az 
érdeklődés a botcsinálta balfékekkel kapcsolatban még az 
elején a maga módján nem dőlt volna dugába.
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KOINCIDENCIA                 
Ez már több mint paranormális.        

*
Ha az ember reggel 
láthatatlan fogkefével
mos fogat,
akkor este már csak
láthatatlan fogat mos
a keféjével.

*
rezignáltan
rezignáltan
egyszerűen
rezignáltan            

*
Tiszta fészbukos lett a kezem.

*
Marha sötét van itt, dobjatok be minden fényt.           
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137

Nem szeretnék a hanyatlással egyet jelenteni          

Kedves uram,
nem szeretném másként gondolni, ha lehet, mert ha jól 
tudom, a másként gondolkodókat előbb-utóbb megszólják, 
megbélyegezni szándékoznak, vagy ne adj’ isten kirekesztik 
a korcsolyapályákról, ami azzal jár, hogy a jótékony 
csúszkálástól, a könnyed, lebegő siklásoktól fosztják meg a 
szegény halandót, aki nem vette figyelembe, hogy valójában 
miről is szól a világ, amióta világ a világ, hogy a szigorú 
és kikezdhetetlen, brutális valóságról ne is beszéljünk, 
hogy egy ilyen szolid lerágott csonttal bosszantsam, 
borzoljam a kifinomult ízléssel megáldott, a szinte már-már 
klasszikusnak számító tisztelt publikumot, mert annak nem 
lenne semmi értelme, vagy, ahogy nagyjaink mondanák: 
az nem vinné előre a világot, ezáltal nem lenne haladás, 
és szép lassan elindulna minden visszafelé. Gondolom, ha 
az időnek lenne kereke, azt visszafelé forgatná egy arra 
kijelölt forgató, akit nem tudni, hogy ki jelölt ki éppen, hogy 
a nyilvánvalót az említés szintjén érintsem, ha már benne 
vagyok a mátrixban, akkor mindent látnom kéne, sőt előre 
kéne látnom, de nem működik ez a belső felszabadítás, vagy 
csak nehézkesen, alig felfoghatóan, pedig nem a könnyebbik 
utat választottam, mikor az ellenkező irányba indultam, 
reménykedve a mindent és a semmit, kedves uram, s így 
a közérthetőség felé haladva azt kellett tapasztalnom, 
hogy a világról való eddigi ismereteimet, hozzáállásom 
kapcsolódásait, minden jó szándékkal épített viszonyomat át 
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kell értelmeznem, újra kell gondolnom, esetleg új 
megvilágításba kell helyeznem magát a fényt, ami ezt az 
egészet megvilágítja, hogy minél tisztább legyen e látomás 
vagy vízió, megszabadulva a sok felesleges, valótlan és 
fals információtól, a mellébeszélésektől, a hazugságoktól, 
a felesleges szócséplések zuhatagától, vagyis beton 
egyszerűen fogalmazva, a sutba dobhatok mindent, amiben 
idáig mélyen benne voltam, tökéletes bizalommal, s tetőtől 
talpig az önazonosság hitével áltatva és ámítva, mint egy 
hülye, lettem egy nagyon komoly átverés áldozata, amelyre 
csak most, itt, az apokalipszis előszobájában derült némi 
fény, bukkant fel valami csücsök az igazságból, ami, mint 
anno a Titanic, csak süllyed, lassan, szépen elnyeli az óceán 
mélye, és nem vetül ebből az igazságból semmi az égre, 
hová tűnnek a világ valódi dolgai? Miért csak a látszatok 
termelődnek újra és újra? Miért van az, hogy a látszatok 
jobban megállják a helyüket, mint a valódi dolgok a mi 
világunkban? Ilyen és ehhez hasonló kérdések halmazai 
keringenek agyamban, kedves uram, amelyre nem érkeznek 
válaszok soha, nincs senki, ki igazán válaszolna, s itt, az 
apokalipszis előszobájában mégis azt gondolom, akármilyen 
is a világ és a földi élet itt, ezen a bolygón, nem szeretnék 
a hanyatlással egyet jelenteni, és ezt ön is beláthatja, és 
természetesen mindenképpen tudomásul veheti, kedves 
uram… Átsóvárognak a dolgok a bizonytalan igazságok 
szédületébe…
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Majd’ leesett az állam,
amikor a tömegvonzásnélküliségbe 
burkolózva
nem tudott leesni az állam.                 
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Az Országos Hőhozatal igényéből számítgatva teljesen 
indifferens a totális magányom elnyomott bukóbája. Ahogy 
a hegyekből lesétált lovásztanárok sörözgetnek a völgyi ivók 
kellemes félhomályában, úgy van nekem is kedvem egy 
másik idegennek lennem, aki mindig is szeretett narancsot 
hámozni. Valóságos csoda, ahogy újra felbukkannak az 
évek során már az enyészetté vált lehetetlenségek, és az 
ablakokból integetnek a felvonulóknak. A gép száma: T3852 
J 27–03, mondta pironkodva Józsi bácsi a fiatal és csinos 
újságírónőnek. Nagyon csavaros az esze járása, gondoltam, 
biztosan azért, mert sok vízitormát eszik, ami nagyon 
egészséges. Körbe kell nézni a megsebzett emberek körében. 
Kész rémálom, hogy milyen sokan sebződnek meg, el sem 
hinné az ember, ha nem a saját szemeivel látná, hogy a fél 
világ olyan sebzett, mint a tökély. A kedves, bőkezű emberek 
bő kézzel paroláznak, ölelgetik egymást, időnként a téli 
kalandok közepette is, amikor egy újabb probléma 
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merül fel, mert a problémák újra és újra felmerülnek, ami 
nem egy forradalmi újdonság, mert szimplán is hozzá 
lehet jutni. Ekkor deréktájon éreztem a fájdalmat, amiről a 
szívfájdalom jutott az eszembe, erről meg egy mélységesen 
mély élességű kép a gyerekkoromból, amikor nagyapámék 
falusi háznak udvarán gágogó libák között sétálgatok, erről 
meg az intervallum jutott az eszembe, meg az, hogy soha 
nem találom a zoknim párját, szavak nélkül is éreztem 
nevetve a kreatív asszociációk gyönyörű halmazát. Csak 
nem elhülyülni, kedves barátaim, nap mint nap jöhet egy 
újabb ráébredés, ami szerény megvilágosodást okozhat a 
továbblépési problémák színes hányattatásait is ideértve. 
Mintha hibrid lenne a világ. Le vagyunk nyúlkálva, amitől 
ki vagyunk nyúlkálva. Azt olvastam egy igazán fantasztikus 
könyvben, hogy már csak egy svédasztal lesz, egy utolsó 
svédasztal s aztán ennek is vége. Nem lesz többet svédasztal 
soha már.
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Az ember olyan ritkán emelkedett.

*    
Lehetne reggel is ez az este.

*    
Nem minden út kivezető. 
Nem minden út kiút.

*    
Mozdítható tartalom.
Nem mozdítható tartalom.
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meghekkelt menü 
letöltött káposzta
parázson sült édesburgonya
csoki parfé séfneje 
vagyis
végzet asszonya módra

meghekkelték az eget
hogy a szakács a levesbe főzze
friss alapanyagok híján
ez nem egy böjti leves lesz

szeretnék
elvérezni
mint
ahogy
az összefüggések 
is
elvéreznek
valahol

a kehely bevallotta
hogy
ő több mint egy kehely
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mintha nem lenne semmi
és ha mégis alatta is lennék
fel kellene tárni mélyem
hogy alatta
felette legyek
és ha már ezt gondoljuk
hogyan lehetek mellette
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Steril retina

hasznos dolog a látás
a kilátás a belátás
az előrelátás
és a távolbalátás
a szem fényérzékeny
rétege nagyon költői
ha lelki szemeinkhez
kapcsolódva
a tisztánlátást
eredményezik
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Kawasaki Yamaha
óh Harley!
már csak a

kisállat-
simogatás

maradt

*
Momentán kimaradtam a saját fejemből,

egyszerűen egy ideig nem voltam magamban.
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Ide nem vonatkozik

Nem ebben a korban és egy másik mondatban szeretnék 
élni, mondta a doktor, de már látszott rajta, hogy nem 
tud egy másik mondatba átkeveredni, s így fokozódott és 
hitelesnek tűnt haldoklása.
Itt már mindenki elhülyülni látszott, többnyire kitörölték 
magukat a kultúrtörténelemből, mások meg az 
improvizációs mezőbe menekültek, és napimádóként 
aposztrofálták magukat, de a látszatélet így is 
beszippantotta kakaóbarnára cserzett bőrbe bújt lényüket. 
És ha ez nem lett volna még elég az illogikus tétovázás 
nagykapujához, hát szépen bebeszélték maguknak, hogy 
nincsenek érzéseik, vagyis síktechnikával próbálták magukat 
3 dimenziós helyzetbe hozni…
Sziasztok, szeánszok!
Gyakran hangzott el ez a kézcsókot helyettesítő köszönésféle 
az Országos Parfümőrök Imaginárius Klubjában, 
ahol nagyszerű illatbeavatásokkal nehezítették az 
emlékezetkiesések fantáziátlanságát.   
A forradásos arcok már nem számítottak.
Elbűvölő minimum volt, azaz minimum elbűvölő volt, 
ahogy az előadásában a folyékony halmazállapotokról 
morfondírozott. Nagyon szívesen íratott volna dolgozatot 
velünk, ha mi nem akarjuk. Így tiltakoztunk az effajta 
evolúció ellen. Elesett tettesek voltunk, agyunk 
szürkeállományát kikanalazták.
Mi marad a hegedűművészetből? – gondolta.
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Mondjuk öt perccel utána

Mintha öt perccel utána lennék az időgépünk szerint 
annak, ami még nem készült el ugyan, mert még 
dolgozunk rajta, de mondjuk mintha már elkészült 
volna és pompásan működne az elképzelések és a tervek 
szerint, s mert nagyon sok és önzetlen segítséget kaptunk 
mesterséges intelligenciáktól, akiknek persze fogalmuk 
sincs az önzetlenségről, mivel azt sem tudják, hogy ezt 
eszik vagy isszák, mert ez emberi intelligenciához, illetve a 
humánumhoz köthető valami, amitől sokkal elegánsabbak 
a belső lelki terek és szökőkutak, s a félreértéseket 
lepöcköli agyunkról ez az új, szavak nélküli nyelvezet, ami 
önmagában nézve is egy laza ötvözet, a folyókkal tenger 
felé nézés meghitt pillanatai közötti örök körforgás, vagyis 
a semmihez fogható, megragadható dallam, friss élmény, 
csillogás nélküli absztrakció, amikor a halál, az eltávozás 
előtti pillanatában még azt mondja a haldokló halandó: 
szeretném látni a láthatatlant (és ez nem valami disztópia), 
ezért visszafogott vagyok, visszafogott vagyok, mindig is 
visszafogott voltam, na jó, nem mindig, de nyilván mindig az 
szerettem volna lenni, a teljes visszafogottságra törekedni, 
ebben a hányingert ingerlő világban a hányingeremet is 
visszafogni, és szeretném a hányinger szót is visszavonni, 
mert nem illik ide, nem passzol, mert érdekteleníti a 
lényeget, amit egy visszafogott ember szeret megközelíteni, 
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hangulatában tökéletesen a túláradás nélküliségről 
ábrándozik, ha visszafogott az a visszafogott ember, mert 
minden ott van valahol mélyen, a visszafogottság meglátszik 
az égen, lámpásként világít a sötétben, ott van minden 
pici és apró fényben, az elvakítás elleni megnyugtatás 
reflexében, viszont ha az ember jó társaságba keveredik 
– ami manapság már ritka, mint a titokzatos női lélek –, 
ahol jó a hangulat, kedvesek az emberek, nincs semmi 
arrogancia, megjátszott őszinteség, idegesítő fennhéjázás, 
bömbölő nagyképűség, harsány és folyamatos okoskodás, 
agyonegyénieskedően dühítő sznobizmus, csak egy 
egyszerűen jó társasági élet folyik, barátságos eszmecserék 
történnek, jó a társaság felhajtóereje, megvilágosodás alapú 
az italozás szociális protokollja, valódi eszmékkel átszőtt és 
téveszmék nélküli társasági létezés kölcsönösségi alapon, 
melyben minden egyén ott van a saját helyén, szóval egy jó 
társaságba keveredni maga a főnyeremény-remény, inkább 
egy fertőzésmentes agyat szeretnék, egy közhely- 
és sablonfertőzés-mentes agyat, és ezt kívánom minden jóra 
való és kedves, barátságos halandónak az idők végezetéig…
…jó társaságban élni és meghalni,
ámen.
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Vettem két Buddhát a Jyskben,
nem mintha gazdag lennék.
De éppen akciós volt a Buddha.
Az uniós szabályok szerint passzolnak
a kerti bútorokhoz, a leanderekhez,
a tökmag-automatákhoz.
A kettő eggyel több, mint az egy.
Buddháim kedves kerti Buddhák,
de a szobában is jól néznek ki.
Örülsz nekik?
Igen. Boldog vagyok ettől.
Akkor kevéssel beéred. Ilyen szerény vagy mostanában?
Ez a kevés nekem a legtöbb.
Ott, a parkban kipróbálnám napozóban.
Ami magától megy, az menjen magától!
Éljen a Kohászat!
A szorongás homálya 
frusztrációelhárítás.
Antipatikus empatikus. 
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jaj de jó, hogy párologni látom…

*
az újgazdagok számára előrehoznám a hátsó ajtókat,
hogy az önálló szellemiség megnyíljon előttük…
ezek a gesztusok akár új értelmet is adhatnak az életnek

*
Minden olyan, mint régen, csak már minden teljesen más.

*
Azt mondják, nagyon vonzó a meghülyüléshez vezető út.
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tájszótár

szavak sétálnak a hegyen
kedves 
elegáns
és karcsú szavak
bájos jelentésükkel
bűvölnek
egyszerűen fogalmaznak

a domboldali kilátónál
aztán megállnak
kimondatlanul
nagy levegőt véve

majd
lenéznek a völgybe
onnan konstatálják
hogy mennyien
jelentésüket vesztve
és asszociációk nélkül
zuhantak vissza
a mélybe
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(aztán)

Lehalkítani  a végszót…
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